MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR
(žadatelem je právnická osoba)
podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o evidenci obyvatel) a podle ust. § 45 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

Údaje o žadateli:
název:............................................................................................IČO:.................................................
adresa sídla popřípadě jiná adresa pro doručování................................................................................
Osoba, která je oprávněna právnickou osobu zastupovat:
jméno a příjmení: ................................................................ datum narození:.......................................
místo trvalého pobytu.............................................................................................................................
telefon:.............................................................
Žadatel , který je na základě předložené plné moci v řízení zastoupen, je
*) oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
NEBO
*) vlastník objektu nebo jeho vymezené části
tímto žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro občana:

jméno a příjmení:.....................................................................................................nar..........................
jméno a příjmení:.....................................................................................................nar..........................
hlášen k trvalému pobytu na adrese:
................................................................................................................................................................
fakticky se zdržujíce na adrese:
................................................................................................................................................................
telefon .................................................
Jmenovaný(-á) užíval /nemovitost, obytnou místnost, byt, apod./ od: .……..………………………...
Uvedený objekt fakticky neužívá od:.....................................................................................................

Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání této žádosti dokládám
................................................................................................................................................................
(čím? – např. vlastník objektu – platným výpisem z katastru nemovitostí; uživatel objektu – platnou
nájemní smlouvu. Obě písemnosti (výpis i nájemní smlouva) musí být předloženy buďto
v originálu nebo jako úředně ověřená kopie anebo žadatel předloží správnímu orgánu při
podání žádosti originál, který si správní orgán sám okopíruje do spisu.)
Zároveň tímto, ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel, plním svou zákonnou
povinnost a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu
jmenovaného:
a) zánik užívacího práva jmenovaného k objektu /jeho vymezené části/ dokládám
................................................................................................................................................................
(čím? – uvést skutečnosti, např. úředně ověřená dohoda o vypořádání společného nájmu bytu po
rozvodu, pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu o vypořádání společného nájmu bytu po
rozvodu, odnětí souhlasu oprávněné osoby k trvalému pobytu apod.)
b) neužívání objektu mohu doložit:....................................................................................................
................................................................................................................................................................
1) Důvody, které vedly k podání žádosti:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) Další přílohy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................
podpis osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu

Jako žadatel a účastník předmětného správního řízení jsem byl poučen/a o tom, že:
–
–

–
–

–

–

–

–
–

dle § 33 správního řádu mám v řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění s prokazuje plnou
mocí, kterou lze udělit buď písemně či ústně do protokolu
dle § 36, odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy
dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to
požádáte, správní orgán Vám poskytne informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak
dle § 36, odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení před
vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se netýká
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí vzdal
dle § 36, odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrna i podoba
/např. občanský průkaz/
dle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě,
že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si ze spisu
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části
dle § 50, odst. 2 správního řádu nestavoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při
opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost
dle § 52 jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není
návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci
dle § 62 správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-- Kč
tomu, kdo v řízení závazně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání
ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek či neuposlechne pokynu
úřední osoby.

Svým právům a povinnostem navrhovatele a účastníka řízení jsem porozuměl/a a nežádám dalšího
vysvětlení či doplnění, což též potvrzuji svým podpisem.

V …............................................... dne ….................
…......................................................................……………...
podpis osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu

*) nehodící škrtněte

